Alle vergadermenu’s zijn inclusief gebruik van beamer, groot scherm, geluid, flipover met papier, stiften en
aparte Wifi. Tafels en stoelen worden in de gewenste opstelling voor je klaar gezet. Prijzen zijn excl. BTW.

VERGADER MENU
NICE TO MEET YOU

Vergaderen, brainstormen, pitchen, interviewen en zo nog een paar andere dingen die je kan doen in onze
zaal. Maar wel met goede koffie, luxe (verse) thee. Ben je de hele dag bij ons? Iedereen kan om 15.00 uur wel
een beetje suiker gebruiken. Wij serveren jullie een sapje of frisje naar keuze vanuit onze café
aantal personen		
<10		
10 - 20		
21 - 30		
>30
			vaste prijs		p.p.		p.p.		p.p
halve dag			
hele dag			

185		
235		

18.50		
23.50		

14.50
19.50

12.50
17.50

NICE TO MEET YOU OVER LUNCH

Vergaderen, brainstormen, pitchen, interviewen en zo nog een paar andere dingen die je kan doen in onze
zaal. Maar wel met goede koffie, luxe (verse) thee. Op het moment dat mensen echt beginnen in te kakken
serveren wij jullie een uitgebreid lunchbuffet. Dit buffet is op te eten in zowel de veiliger omgeving van de zaal
die je voor een dag van jou mag noemen, of in ons Brandpunt café
aantal personen		
<10		
10 - 20		
21 - 30		
>30
			vaste prijs		p.p.		p.p.		p.p
halve dag			
hele dag			

285		
335		

28.50		
33.50		

23.50		
28.50		

20
25

NACHT BRAKER

Een echt werkpaard wordt niet beinvloed door de cyclus van de zon. Als de zon onder gaat, dan haal jij je energie
wel uit de tl-buis. Doen wij ook. Kom tot in de latere uurtjes bij ons voor je vergadering, lezing, brainstorm of borrel.
aantal personen		
			

<10		
vaste prijs		

10 - 20		
p.p.		

21 - 30
p.p.

>30
p.p

avond sessie			

235		

23.50		

19.50

17.50

EXTRA
WATER IN JE MOND

3.95 ,-

HARTIGE SNACK

1.95 ,-

Gebakjes uit eigen huis. Judie, onze thuisbakker van Pattiserie Nettur creeert en serveert
jullie verschillende soorten lekkernijen van gebak.
Brabants trots: Een worstenbroodje of vegan saucijzenbroodje van onze thuisbakker.
Gewoon in het vuistje, want er moet gewerkt worden!

BORRELPLANK

Knapperig naanbrood met verschillende dips laten je smaakpupillen dansen! Genoeg voor
5 a 6 personen.

VAN ZO’N MEETING KRIJG JE WEL DORST

Beweeg die stijve spieren van een dag op stoelen zitten en verplaats je zelf naar ons Brandpunt Cafe. Hier kan je nog een Bredaas Biertje van de tap drinken of eventueel een No
House Wine. De wijn die ook weer binnenhuis wordt gemaakt door creatieve ondernemer
Jeroen Tebbe. No House Wine zorgt er met de verkoop van hun wijn voor dat huizen worden
gebouwd in Zuid-Afrika.

25 ,-

op factuur

Lactose intolerant? Gluten vrij of vega? We got you! Of ben je lekker eigenwijs en wil je een offerte op maat met opties die je hier niet vindt? Wij kunnen een passend menu / offerte op maat maken. Gewoon bellen, komt in orde!

